
Wie zijn wij? 

Sinds 1961 zijn wij actief binnen de Grond-, Weg- en Waterbouwsector (GWW). Inmiddels zijn we uitgegroeid tot 

een belangrijke regionale speler binnen onze sector. De Bijlsma Groep is in de afgelopen jaren gegroeid naar een 

onderneming met circa 150 medewerkers. We zijn in de volgende deelmarkten actief: infra, groenonderhoud, 

betonbouw,  grondverzet, baggerwerk, waterbouw, recycling en Transport.  

Betrouwbaarheid, kwaliteit en flexibiliteit zijn de kernwaarheden van ons bedrijf.  

Wat ga je doen? 

In de rol van projectleider ben je betrokken bij de gehele keten van aanbesteding tot en met de uitvoering. Je 

vervult een rol tijdens tenders en wordt direct ingezet op diverse lopende contracten. Concreet zorg je er voor 

dat het werk veilig, op het juiste kwaliteitsniveau en binnen het gestelde budget wordt uitgevoerd.  

Je vindt het leuk om zaken tot op de bodem uit te zoeken. Je houdt rekening met tijdslimieten, budgetten en 

technische specificaties. Je zorgt ervoor dat materieel, goederen en diensten gewaarborgd zijn en de uitvoering 

optimaal wordt ondersteund. Je voert daadkrachtig overleg met zowel interne- als externe opdrachtgevers met 

kennis van zaken en een professionele werkhouding. Daarnaast ben je vooruitstrevend en geïnteresseerd in de 

nieuwe technologieën die deze sector met zich mee brengt. 

Kortom, een uitdagende en afwisselende functie met veel verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en ontwikke-

lingsmogelijkheden in een jong en enthousiast team binnen ons groeiende innovatieve bedrijf.  

Wie ben jij? 

• Je hebt een relevante achtergrond qua opleiding en werkervaring; 

• Je  bent in staat overzicht te houden en de regie te pakken in de projecten waarvoor je  

verantwoordelijk bent; 

• Je kunt zelfstandig werken en bent proactief; 

• Je beschikt over sterke communicatieve en organisatorische vaardigheden. 

 

Wat bieden wij? 

We bieden jou een uitdagende baan voor 40 uur per week. We verlonen volgens de cao Groen, Grond en Infra-

structuur. Inschaling doen we op basis van opleiding en ervaring. Overige voorwaarden bespreken we graag tij-

dens een gesprek. Past deze functie bij je en spreekt ons bedrijf je aan dat horen we graag van je! 

 Meer informatie en solliciteren 

 Heb je na het lezen van deze functie nog vragen neem dan contact op met Renate Boelens 

 (HR) via HR@jellebijlsma.nl of bel met 06- 59 83 64 30 (bereikbaar op maandag, woensdag 

 en donderdag). Je interesse met motivatie en CV kun je mailen naar HR@jellebijlsma.nl.   
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